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Bal van de
burgemeester

Dirk Bauwens trekt opnieuw N-VA-kar in 2018!

’s Graevenhof
Turnhoutsebaan
439-445

De burgemeester van Schilde-’s-Gravenwezel, Dirk Bauwens, gaat opnieuw de uitdaging aan om de lijst te
trekken voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.
De politieke carrière van Bauwens startte al in 2010 als gemeenteraadslid. Bij de verkiezingen van 2012 was hij lijsttrekker van de
grootste partij (N-VA) en werd hij voorgedragen als kandidaat-burgemeester. Op 21 december 2012 legde hij de eed als burgemeester
af. Zijn politieke activiteiten combineert hij tot op heden met zijn functie als zelfstandig bankdirecteur. Om zich voluit toe te leggen
op het burgemeesterschap, stopt Bauwens in januari 2018 als kantoorhouder van Argenta.

Openingsweekend Werf 44
Het gloednieuwe gemeenschapscentrum Werf 44 werd tijdens het weekend van
15 september feestelijk geopend. Het nieuwe kloppende hart van het lokale culturele
en verenigingsleven bruiste van dans, muziek en speciale gasten zoals Erika Van
Thielen, kapitein Winokio en Gabriël Rios, die speelde voor een uitverkochte zaal.
Werf 44 is er voor en door de
Schildenaren. Heel het feestweekend
stond in het teken van de mensen uit
Schilde en omstreken. Het programma
was zo opgebouwd dat iedereen wel
ergens kon aansluiten. Op vrijdagavond
werd het startschot gegeven met een
academische zitting waarbij de voorzitter
van het Vlaams Parlement Jan Peumans
en gedeputeerde Luk Lemmens als
gastsprekers optraden.

Op zaterdagavond was er een receptie
voor de nieuwe inwoners. De zaterdag
viel niet geheel ontoevallig samen met de
Verenigingendag. De verenigingen hebben
in het gemeenschapscentrum hun nieuwe
thuis gevonden. Schepen van Cultuur
Kathleen Krekels is tevreden dat het
verenigingsleven en de cultuurbeleving in
Schilde-’s-Gravenwezel in ieder geval een
nieuwe boost krijgt.

 ieuw: activiteitenkalender!
N
Hebt u hem al gezien?
De activiteitenkalender maakt het
mogelijk om alle culturele evenementen
van het jaar al in uw agenda te zetten.
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OCMW integreert in gemeente:
alles onder één dak
Om een goed hedendaags, sterk en efficiënt sociaal beleid te voeren
voor onze inwoners, zal de integratie van het OCMW in de gemeente op 1 januari 2019 een feit zijn. Die integratie wordt grondig en
professioneel voorbereid. De inwoners worden meegenomen in het
verhaal. Een van de opvallendste wensen van de Schildenaren is één
locatie waar ze met al hun vragen terechtkunnen. En daaraan komen
we met de inkanteling van het OCMW in de gemeente tegemoet.
Nu zijn alle medewerkers aan zet. Zowel
de gemeente- als OCMW-personeelsleden nemen deel aan werkgroepen waarin zij het gemeentehuis van de toekomst
op een creatieve manier vormgeven.
Er wordt zeer goed nagedacht over de
manier waarop inwoners met specifieke
en gevoelige vragen ontvangen kunnen
worden. Voldoende gespreksruimten

moeten ervoor zorgen dat de privacy
gerespecteerd blijft.
OCMW-voorzitter en schepen van Werk
Leen Scholiers is tevreden dat iedereen
constructief meedenkt. “Het is ons doel
om een nog betere dienstverlening aan
te bieden aan de inwoners van Schilde”,
zegt ze.

Leen Scholiers, OCMW-voorzitter

Aangepast regime voor
de straatverlichting

Werken Turnhoutsebaan
afgerond met primeur

Om de CO2-uitstoot drastisch te doen
verlagen, besloot het gemeentebestuur van
Schilde-’s-Gravenwezel om de straatverlichting na elf uur ’s avonds te doven. We
hebben van bij het begin gezegd dat we het
nieuwe straatverlichtingsregime grondig
zouden evalueren. Daaruit blijkt dat het in
sommige wijken nog te gevaarlijk donker is.

Voor de verkeersdoorstroom in Schilde was het, na
ruim anderhalf jaar op de tanden bijten, uitkijken naar
het resultaat van de werken aan de Turnhoutsebaan. En
dat mag er zijn! En wel met een primeur: de pas heraangelegde Turnhoutsebaan (N12) in Schilde werd voorzien van fietsgeleidingslijnen die Vlaams minister van
Mobiliteit Ben Weyts op dinsdag 15 augustus zelf kwam
uittesten in onze gemeente.

Voortaan brandt op elke hoofdweg beurtelings een
straatlantaarn. Wie zich in het verkeer begeeft, kan
zich zo van lichtpunt tot lichtpunt bewegen. In de
wijken blijft de straatverlichting heel de nacht
branden op de
kruispunten. De
doodlopende
straten kunnen
rekenen op
permanente
verlichting
op het straateinde.
Waar er nog
knelpunten
zijn op vlak
van verlichting,
vragen we de
inwoners ons
die te melden.

schilde@n-va.be

De werken aan de Turnhoutsebaan (N12) in Schilde maakten deel uit van een grondige
heraanleg richting Zoersel.
Op verschillende kruispunten
werden de eerste Vlaamse fietsgeleidingslijnen geschilderd.
Dat zijn afgebakende stroken
voorzien van een fietslogo. De
haaientanden geven aan dat
fietsers moeten uitkijken, want
ze hebben geen voorrang.
Op een aantal kruispunten en
voorsorteerstroken worden
nog een aantal kinderziekten
ervaren. We nemen de problemen ter harte en stellen het
Agentschap Wegen en Verkeer
in kennis om deze zo snel
mogelijk de gemeente uit te
helpen.
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Unieke kans op werkervaring
voor leerlingen Zonnebos
In september stapte Zonnebos in Schilde in een project
dat jongeren uit het buitengewoon onderwijs de
mogelijkheid geeft om na hun opleiding werkervaring
op te doen als stagiair. “Dit is voor de leerlingen een
uitgelezen kans om kennis te maken met het werkveld”,
zegt schepen van Onderwijs Kathleen Krekels.

Schepen van Onderwijs Kathleen Krekels is blij dat de leerlingen
van Zonnebos na hun opleiding werkervaring kunnen opdoen.

Uniek aan het project is de persoonlijke benadering van de jongeren.
Het gaat dan ook om jongeren die het gevaar lopen om sociaal buitengesloten te raken. Het project beoogt om de integratie van die
jongeren op de arbeidsmarkt te verbeteren. En dat het een meerwaarde is, blijkt ook uit de cijfers, want 9 procent minder jongeren
met een dergelijke werkervaring is na één jaar nog werkzoekend

Politieke babbel met Zuhal Demir
Op zondag 10 september kwam niemand minder dan Zuhal Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding,
Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid voor een zestigtal
enthousiastelingen naar onze afdeling. Als kersvers staatssecretaris lichtte ze op een interactieve wijze haar
indrukken en politieke ervaringen toe.
Beginnen deed ze uiteraard met de actualiteit en de verwijten aan
haar adres dat ze een ‘wit masker’ zou dragen. Dat is een verwijt dat
regelrecht indruist tegen onze waarden, een verwijt dat niet alleen
aan Zuhal zelf gericht is, maar aan alle mensen die andere keuzes
maken dan degene die hen zijn voorgeschreven door hun huidskleur,
afkomst of geloof.
“Geen versnippering, maar één vereniging die alle mensen ter harte
neemt.” Dat is de kern van haar visie rond Unia en andere mensenrechtenverenigingen. Bij onze buren in Nederland is dat vandaag
al het geval. Eindigen deed Zuhal met een toelichting bij het beleid
rond mensen met een beperking. En de setting van het Vriendenhuis was daar ideaal voor.

Vleermuizen voelen zich thuis
in onze gemeente
Op zondag 24 september overhandigde burgemeester
Dirk Bauwens de sleutels van het vleermuizenhotel. Dat
moet dienen als winterverblijfplaats voor de door Europa
beschermde zoogdieren.

Cijfer in de kijker:
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Niet minder dan acht N-VA-politici streden op maandag
21 augustus tegen andere partijen op de dernykoers
van ’s-Gravenwezel. De N-VA was daarmee de best
vertegenwoordigde partij.
En daar is initiatiefneemster en evenementenschepen Kathleen
Krekels heel trots op. Zij wist ministers Jan Jambon en Ben Weyts
op te trommelen om deel uit te maken van de N-VA-delegatie. Ook
parlementsleden Andries Gryffroy, Karl Vanlouwe en de Antwerpse
schepen Koen Kennis reden mee, net als burgemeester Dirk Bauwens,
OCMW-raadslid Franky Cools en burgemeester van Brasschaat Koen
Verberck, die de wedstrijd won.

Het is belangrijk dat we onze
biodiversiteit beschermen.
De gemeente probeert haar
steentje bij te dragen door
vleermuizen te beschermen.
Schilde huisvest vooral de
watervleermuis, de grijze
grootoorvleermuis en de
baardvleermuis. De diertjes
kunnen nu terecht in drie
bunkers nabij de Antitankgracht, die van stalen deuren
en een vliegopening zijn
voorzien. Daar kunnen ze
hun winterslaap aanvatten.

Foto Scilla

 urgemeester Dirk Bauwens
B
overhandigde de sleutels van
het vleermuizenhotel.
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“Wilt u een welvarend, solidair
en veilig Vlaanderen? Omarmt
u de Vlaamse identiteit?
En wilt u een zelfstandig
Vlaanderen? Versterk dan
onze rangen. Want de beste
garantie voor Vlaanderen is
de N-VA.”
Bart De Wever, N-VA-voorzitter

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen.
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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